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Ruas de Mirandópolis não 
tinham garagens ou muros. Era 
uma São Paulo sem carros

Encontros gastronômicos no 
Sesc Avenida Paulista terão 
como tema o queijo nacional
Página 4

Hospital S.Paulo se prepara para Coronavírus
Reuniões técnicas, pa-

lestras, orientações con-
tra fake news, concen-
tração das informações 
oficiais, ampliação na 
aquisição de insumos... 
O hospital São Paulo, uni-
dade que presta atendi-
mento universal, está se 
preparando para atender 
aumento da demanda 
por conta da pandemia 
por Coronavírus. Locali-
zado na Vila Clementino, 
o hospital atrai pessoas 
de todos os bairros e até 
de outras cidades. Mas, 
o Governo do Estado e 
a Prefeitura estão orien-
tando as pessoas para 
que procurem apenas 
as Unidades Básicas de 
Saúde em caso de ne-
cessidade e deixem os 
hospitais mais livres para 
casaos mais graves e 
emergenciais. Página 3

Jabaquara tem nova sala 
de vacinação antirrábica

Atendimento é gratuito. Leia mais na Página 4
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Se a cidade foi se desuma-
nizando e trocando a terra 
por asfalto, o verde por con-
creto, talvez seja o momen-
to de lutar por pequenos re-
cuos. No bairro da Saúde, um 
projeto piloto de arborização 
pode se tornar exemplo a ser 
seguido. O projeto vem resul-
tando na implantação paula-
tina de calçadas acessíveis e 
verdes, desde junho de 2017, 
nas ruas Uvaias e Décio, per-
tinho da estação Saúde do 
metrô. 

Na próxima segunda, 16, 
haverá apresentação de uma 
nova fase do Projeto Piloto 
de Arborização de Calçadas, 
em evento no Colégio Santa 
Amália, a partir das 19h30.

Desenvolvido a partir 
de um convite da Secreta-
ria Municipal do Verde e do 
Meio Ambiente (SVMA) ao 
Conselho Regional de Meio 
Ambiente, Desenvolvimento 
Sustentável e Cultura de Paz 
– CADES da Subprefeitura da 
Vila Mariana, o PPAC foi for-
mulado a partir da busca de 
uma área com diversidade de 
situações e desafios para ar-
borização, e que tivesse uma 
movimentação significativa 
de pedestres. 

O local escolhido foi um 
quadrilátero delimitado pe-
las ruas Paracatu, Mauro, Fa-
gundes Dias e Av. Jabaquara, 
que inclui as ruas das Uvaias, 
Trentino Antônio Tardochi, 
Décio, Prof. José Cuce, Urâ-
nio e Dr. Isaías Salomão. O 
projeto envolve a comunida-
de, especialistas, parcerias e 
foi dividido em etapas.

Contempla a ampliação 
de calçadas nas esquinas e 

implantação de faixas de tra-
vessia de pedestres, rampas 
de acessibilidade, jardins de 
chuvas e vagas verdes para 
arborização. 

A próxima etapa vai con-
templar:

• Ampliação de calçadas nas 
esquinas (três ampliações);

• Implantação de faixas de 
travessia de pedestres (duas 
faixas);

• Implantação de rampas de 
acessibilidade (quatro rampas);

• Implantação de jardins de 
chuva (dois jardins);

• Implantação de vaga ver-
de para arborização (2 vagas)

 O evento da próxima se-
gunda servirá para apresen-
tar nova etapa no processo 
e inclui um diálogo aberto 
com os participantes e tempo 
para percepções e contribui-

•MEIO AMBIENTE

Prêmio Jovem da Água
levará vencedor à Suécia

A Associação Brasileira de 
Engenharia Sanitária e Ambien-
tal – ABES e o programa Jovens 
Profi ssionais do Saneamento 
– JPS, iniciativa da entidade 
para o desenvolvimento de li-
deranças entre os jovens que 
atuam na área do saneamento 
ambiental, são os responsáveis 
pela organização e promoção 
da etapa no Brasil do Prêmio 
Jovem da Água de Estocol-
mo (Stockholm Junior Water 
Prize - SJWP)  – edição 2020.

A iniciativa reúne jovens ino-
vadores entre 15 e 20 anos de 
todo o mundo, encorajando 
seu interesse em desafi os rela-
cionados à água e sustentabili-
dade. Os interessados podem 
enviar seus trabalhos até o dia 
22 de março de 2020, acessan-
do este link: http://abes-dn.org.
br/abeseventos/premiojove-
maguaestocolmo/2019/10/29/
etapas-do-premio/

A edição 2020 será a quarta 
vez em que o Brasil participa. 
A seleção dos projetos ocorre 
primeiro em uma etapa nacio-
nal, na qual serão selecionados 
cinco projetos para fazer apre-
sentação na fi nal, que ocorrerá 
em 05 de junho de 2020. Nesse 
dia vai ser selecionado um tra-
balho para representar o Brasil 
na Suécia.

“A ideia é que tenhamos 
mentores e patrocinadores para 
apoiar os jovens fi nalistas para 
desenvolver as ideias, não so-
mente com mentoria, mas com 
patrocínio ou adotando essas 
ideias nas empresas. Os proje-
tos podem ser regionais, nacio-
nais ou globais”, explicou Álva-
ro Diogo Teixeira, coordenador 
nacional do JPS, na ocasião do 
lançamento do Prêmio, reali-
zada em novembro passado.

O prêmio
Criado em 1997 pelo SIWI - 

Instituto Internacional de Águas 
de Estocolmo (Stockholm In-
ternational Water Institute), 
o prêmio tem como patrona 
a princesa Vitória da Suécia e 
é promovido anualmente em 
duas etapas: uma nacional, rea-
lizada em cada um dos países 
participantes, e uma interna-
cional, na qual ocorre a grande 
fi nal. A etapa fi nal acontece em 
Estocolmo, na Suécia, durante 
a Semana Mundial da Água de 
Estocolmo (Stockholm World 
Water Week).

Os alunos fi nalistas da eta-
pa nacional apresentarão seus 
trabalhos durante a Cerimônia 
de Premiação que ocorrerá no 
Auditório da Faculdade da Saú-
de Pública de São Paulo-.

A etapa internacional acon-
tece na cidade Estocolmo 
(Suécia). Durante a estadia, os 
fi nalistas terão a oportunidade 
de participar de eventos so-
ciais, culturais e educacionais, 
incluindo um tour na cidade e 
a emocionante cerimônia de 
premiação. Para acessar o re-
gulamento e outras informa-
ções, acesse: http://abes-dn.
org.br/abeseventos/premiojo-
vemaguaestocolmo/

Com 53 anos de atuação 
pelo saneamento e meio am-
biente no Brasil, a Associação 
Brasileira de Engenharia Sani-
tária e Ambiental – ABES reúne 
em seu corpo associativo cerca 
de 10.000 profi ssionais do se-
tor. A ABES tem como missão 
ser propulsora de atividades 
técnico-científi cas, político-ins-
titucionais e de gestão que 
contribuam para o desenvol-
vimento do saneamento am-
biental.

Porque sua 
beleza é única
No Cut & Color Hair, a prioridade é valorizar cada cliente.
Marque um horário e venha contar pra gente 
quais suas expectativas em beleza e cuidados pessoais

• Corte • Coloração • Tratamentos Capilares • Barbearia
• Penteados • Maquiagens • Design de Sobrancelhas
• Depilação • Limpeza de Pele
• Manicure • Pedicure

Rua Caramuru, 431 - Telefone: 2640-3660 - facebook.com/cutscolorhair - instagram.com/cutcolorh

As pro� ssionais
 Rose Inoki, 
Michelle Ceródio e
Janaina Sancia comandam 
o Cut & Color Hair.
São make up and hair stylists com formação pela 
escola Soho e co mais de dez anos de experiência

Rua Uvaias, na Saúde, tem projeto 
inovador de arborização urbana

ções relacionadas ao projeto. 
Haverá representantes da 
comunidade, Subprefeitura, 
Companhia de Engenharia de 
Tráfego, Secretaria do Verde 
e Meio Ambiente, Subprefei-

tura de Vila Mariana e todos 
os envolvidos.

Será no Colégio Santa Amá-
lia, à Av. Jabaquara, 1673,  tam-
bém próximo à estação Saúde 
do metrô. a partir das 19h30.
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Principal equipamento de 
saúde da região e um dos mais 
importantes da cidade, por 
contar com atendimento uni-
versal, o Hospital São Paulo, na 
Vila Clementino, tem discutido 
as ações para o enfrentamen-
to ao oronavírus (Covid-19)

O Hospital universitário, 
ligado à Universidade Federal 
de São Paulo, reuniu o corpo 
técnico da instituição – médi-
cos, docentes, estudantes e 
profissionais da Saúde já no 
início de março. 

No dia 6, foi ainda pro-
movida a Câmara Técnica Ex-
traordinária do Coronavírus. 
O encontro foi realizado com 
a finalidade de debater com 
as equipes de administração, 
em especial as que atuam na 
universidade diretamente com 
serviços e contratos, as ações 
necessárias para contribuir 
com a prevenção contra a 
Covid-19, além de esclarecer 
dúvidas frequentes sobre a 
doença.  “O nível de alerta 
em que estamos é de conten-
ção. No Brasil e no mundo, 
passamos por outros dois 
níveis antes desse – alerta e 
perigo iminente. A contenção 
signifi ca que é o momento de 
nosso país começar a adotar 
uma conduta diferente, verifi -
cando quem de fato possui o 
vírus e isolar os indivíduos de 
casos confi rmados”, explicou 
a docente do Departamento 
de Saúde Coletiva da Escola 
Paulista de Enfermagem (EPE/
Unifesp), Mônica Taminato.

A instituição tem apontado 
que em situações anteriores 
de enfrentamento de epide-
mias mundiais, como a SARS 
em 2002 e a Influenza A em 
2009, o complexo Hospital 
Universitário esteve prepara-

do e coordenou grandes e im-
portantes ações de prevenção, 
de atendimento e de combate, 
tendo superado aquele mo-
mento epidêmico. 

A Comissão de Epidemiolo-
gia Hospitalar do Hospital São 
Paulo (CEH-HSP/Unifesp) tem 
orientado e realizado palestras 
sobre o tema, bem como tem 
atuado para auxiliar na orien-
tação dos profissionais de 
saúde da instituição, de acordo 
com as orientações e protoco-
los da Organização Mundial da 
Saúde, do Ministério da Saúde 
e da Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo.

No encontro com médicos 
e docentes, a professora afi lia-
da e médica infectologista da 
Unifesp, Nancy Bellei, apresen-
tou os aspectos virológicos e 
clínicos do avanço da infecção 
no mundo, desde os primeiros 
casos notifi cados na China, ba-
seando-se nos artigos publica-
dos a partir de janeiro de 2020. 

De acordo com os dados 
coletados, o maior risco de 
doença grave e mortes ocorre 
em pessoas com mais de 60 
anos, sendo que os maiores 
índices de letalidade aconte-
cem nos idosos com mais de 
80 anos (15%). A maior parte 
do contágio e dos casos pelo 
mundo ocorreu dentro dos 
domicílios, entre os próprios 
familiares.

Bellei ressaltou a impor-
tância da vacinação contra in-
fl uenza, principalmente, para 
os doentes crônicos, os quais 
representam o grupo de maior 
hospitalização e gravidade, 
dentre aqueles infectados pelo 
Sars-CoV-2.

O ministério da Saúde já 
avisou que vai antecipar a 
Campanha da Vacinação esse 

ano, que terá início em 23 de 
março. 

Oprofessor associado e 
livre-docente da Disciplina 
de Infectologia da Unifesp, 
Eduardo Medeiros, relatou 
a importância de o hospital 
manter uma equipe assisten-
cial estruturada, integrada e 
coordenada para enfrentar 
situações como essa, revendo 
os processos assistenciais de 
forma constante. 

Ele destacou a mobilização 
interna desenvolvida por meio 
de orientações aos pacientes 
com informativos e para os 
profi ssionais que atuam prin-
cipalmente no pronto-socorro 
e na enfermaria de Doenças 
Infecciosas e Parasitárias, de 
treinamento para coleta de 
material para exames e da 
elaboração dos fl uxos de aten-
dimentos. Atualmente, segun-
do ele, estão em avaliação e 
discussão os critérios clínicos 
para internação.

O professor reforçou as 
medidas de prevenção para 
evitar a transmissão do vírus, 
como lavar as mãos com água 
e sabão com frequência ou 
higienizá-las com álcool em 
gel, cobrir o rosto ao tossir ou 
espirrar, dentre outras. 

Ainda de acordo com ele, 
recomenda-se acompanha-
mento domiciliar para pa-
cientes com quadros respi-
ratórios leves suspeitos ou 
confi rmados e seus contatos, 
sem necessidade de buscar 
atendimento em hospitais, 
acompanhando a evolução 
dos sintomas em casa. Para 
o professor, até o momento, 
a instituição tem conseguido 
resolver as questões referen-
tes ao coronavírus de forma 
bastante adequada. “Nessa 

Hospital São Paulo se prepara para enfrentar Coronavirus
•SAÚDE
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A educação do seu filho é prioridade para
sua família? Para a Escola Vereda, sim!

situação toda, mesmo diante 
de nossas difi culdades, o Hos-
pital São Paulo se preparou 
com processos que permitem 
uma assistência segura para 
os pacientes e profi ssionais”, 
concluiu.

UBS
Embora o HSP esteja de 

prontidão para enfrentar a si-
tuação, a Prefeitura paulistana 
tem orientado quem apresen-
ta os sintomas do vírus para 
que procure uma das 468 Uni-
dades Básicas de Saúde (UBS) 
da capital, deixando a rede de 
emergência (como hospitais 
e prontos-socorros) apenas 
para os casos mais graves 
de saúde ou para as pessoas 
pertencentes aos grupos de 
risco, que são as pessoas com 
idade a partir de 60 anos e os 
portadores de doenças crôni-
cas graves e imunodeprimidos, 
como pacientes que passam 
por quimioterapia. 

Estudos indicam que 90% 
dos casos de Covid-19, tam-
bém conhecido como Corona-
vírus, são mais leves, como os 
de um resfriado ou uma gripe, 
e podem ser consultados nos 
postos de saúde.

“Eu posso garantir a vocês 
que se nós formos hoje aos 
hospitais e prontos-socorros 
do município de São Paulo, 
81% dos pacientes que estão 
lá deveriam estar em outros lu-
gares, como Unidades Básicas 
de Saúde, programa da família 
e ambulatórios de especialida-
des. Se todo mundo entender 
que a porta de entrada para 
tosse e febre é pronto-socorro 
não haverá sistema de saúde 
que aguente”, disse o infecto-
logista e coordenador do Cen-
tro de Contingência do Coro-
navírus no Estado, David Uip.

UTI
O Governo do Estado 

também anunciou algumas 
medidas, como a reserva de 
mil novos leitos de UTI para 
atendimento aos casos de 
Coronavírus no estado e o 
lançamento, até o final de 
março, de um aplicativo para 
monitoramento digital de pa-
cientes suspeitos ou confir-
mados com recomendação 
em isolamento domiciliar. O 
serviço será complementado 
por Telemedicina para avalia-
ção por médicos nos casos 
necessários. O objetivo é dar 
suporte especializado para 
quem deve permanecer em 
casa, evitando deslocamentos 
desnecessários a serviços de 
saúde e, consequentemen-
te, a propagação do vírus. O 
serviço vai garantir o sigilo e 
a segurança do paciente, com 
encaminhamento adequado 
dos casos agravados.

O Governador João Doria 
também negou a necessidade 
imediata de medidas mais 
drásticas, como a suspensão 
de atividades em repartições 
públicas e escolas. Eventos cul-
turais, esportivos e religiosos 
que reúnem grande público 

estão mantidos tanto na capi-
tal como nas demais regiões 
do Estado.

Os coronavírus humanos 
comuns causam infecções 
respiratórias brandas a mode-
radas de curta duração. Os sin-
tomas podem envolver coriza, 
tosse, dor de garganta e febre. 
Esses vírus algumas vezes po-
dem causar infecção das vias 
respiratórias inferiores, como 
pneumonia. Esse quadro é 
mais comum em pessoas com 
doenças cardiopulmonares, 
com sistema imunológico com-
prometido ou em idosos. 
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Prefeitura cria sala de vacinação
antirrábica na Vila Santa Catarina

Foi inaugurada na Unidade 
de Vigilância em Saúde (UVIS) 
Vila Mariana / Jabaquara uma 
sala de vacinação antirrábica 
para cães e gatos. O serviço vai 
funcionar de segunda a sexta, 
das 8h às 15h, na Rua Genaro 
de Carvalho, 101 - Jabaquara. 
Oferecido pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, o serviço é 
totalmente gratuito.

Muitos internautas recla-
maram do horário de atendi-
mento, que termina às 15 e não 
acontece aos sábados, difi cul-
tando a vida de quem trabalha 
fora de segunda a sexta. E re-
clamaram da não realização da 

Campanha Anual de Vacinação 
Antirrábica, que normalmente 
acontece em agosto mas que 
em 2019 não aconteceu porque 
o município não recebeu doses 
do Ministério da Saúde. 

A vacinação antirrábica ga-
rante que os animais fiquem 
livres da doença e, consequen-
temente, não a transmitam a 
humanos por mordedura. 

Durante a campanha Anual, 
são montados postos volantes 
por toda a cidade, facilitando o 
acesso da população ao serviço 
gratuito. Procurada em agosto 
do ano passado, a Secretaria 
Municipal de Saúde afirmou, 

em nota, que a Coordenadoria 
de Vigilância em Saúde (Covisa) 
foi comunicada oficialmente 
apenas no dia 28 de junho que 
as vacinas contra a raiva animal 
para a campanha de vacinação 
de cães e gatos do mês de 
agosto não seriam fornecidas 
pelo Ministério da Saúde (MS). 
O jornal São Paulo Zona Sul 
procurou também o Ministério, 
que não se pronunciou.

A escassez de doses fez 
com que a campanha não fosse 
realizada em 2019 e a vacinação 
continuou sendo promovida 
gratuitamente apenas em al-
guns endereços da Prefeitura 

(veja quadro abaixo). Mas, 
isso significa que o número 
de animais atendidos foi mui-
to menor. Vale destacar, de 
qualquer forma, que os pro-
prietários de cães e gatos têm 
obrigação, por lei, de vacinar os 
animais anualmente, ainda que 
tenham que recorrer a clínicas 
particulares.  

Vacina
A partir dos três (03) meses 

de idade, cães e gatos saudá-
veis devem ser vacinados con-
tra raiva e a aplicação é  é anual.

Cães e gatos devem estar 
saudáveis, animais com diar-
reias, em tratamento ou con-
valescendo de cirurgias devem 
aguardar a recuperação;

Ofereça água e alimenta-
ção, normalmente, após a va-
cinação. O Banho deve ser 
normal. 

Embora a raiva esteja con-
trolada em animais domésticos 
- desde 1983 não se registram 
casos - é a vacinação anual 
que garante a manutenção 
de controle da raiva nas popu-
lações de cães e gatos e por 
consequência para a população 
humana.

O proprietário deve identi-
fi car, no comprovante de vaci-
nação, o nome do animal e nº 
do Registro Geral Animal - RGA. 
Este comprovante é um docu-

Queijos nacionais são tema de evento
gastronômico no Sesc Avenida Paulista

•GASTRONOMIA

Ama queijos? Então não 
pode perder dois encontros 
que acontecem no próximo 
domingo, 15, no Sesc Avenida 
Paulista, pertinho da estação 
Brigadeiro, no Paraíso.

Especialistas e pequenos 
produtores vão falar sobre as 
relações entre produção ar-
tesanal queijeira, patrimônio 
imaterial e turismo.

Às 11h, o tema será Rota do 
Queijo Paulista: Turismo com 
Sabor. O Projeto Caminho do 
Queijo Artesanal Paulista une 
produtores com o intuito de 
valorizar a produção em pe-
quena escala de queijo arte-
sanal aliado a ações turísticas. 
Serão pautas da conversa a 
opção da prática do turismo 
rural aliada a gastronomia, a 
recepção e visitação de turis-
tas nas fazendas e queijarias, 
a aproximação entre peque-

nos produtores e consumido-
res, além da importância do 
turismo rural para a produção 
artesanal queijeira no Estado 
de São Paulo.

Caminho do Queijo Ar-
tesanal Paulista é um proje-
to formado por pequenos 
produtores em 2017, com o 
intuito de criação de um selo 
de qualidade que identifi que 
as queijarias paulistas, valo-
rizando e impulsionando a 
produção local. A ação conta 
com um mapa para visitação 
turística do qual fazem parte 
a Fazenda Atalaia (Amparo), 
Fazenda Santa Luzia (Itapeti-
ninga), dentre outras.

Depois, às 15h, o bate papo 
terá como tema “Da Canastra 
Para o Mundo: Queijo, Turis-
mo e Patrimônio”. Vai focar 
a produção artesanal dos 
queijos da região da Serra da 

Canastra e do Serro, os desa-
fi os impostos pela legislação 
na comercialização de queijos 
artesanais, as relações entre 
patrimônio imaterial, história, 
cidadania e desenvolvimento 
sustentável, dentre outros.

O queijo da Canastra tem 
o seu modo de produção 
reconhecido pelo Instituto 
do Patrimônio Histórico e Ar-
tístico Nacional (Iphan) como 

patrimônio cultural imaterial 
brasileiro, desde 2008. 

Das 11h às 17h, está previs-
ta a exposição de itens pro-
duzidos pelos produtores e 
queijarias integrantes do pro-
jeto. O acesso é livre, sujeito à 
lotação do espaço e o evento 
acontece na Praça (térreo). 

O Sesc Avenida Paulista 
fi ca na Avenida Paulista, 119. 
Informações: 3170-0800

mento, atestando a vacinação 
contra a raiva do seu animal, 
com validade de um ano.

Fones: 2276-7901
* 2275-8219

Av. Afonso Mariano Fagundes, 1349
 - Planalto Paulista - 
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ESPETINHOS
O melhor espetinho com o 
melhor preço!! 
Venha provar em nossa loja 
ou peça pelo Aplicativo 
• Espetinho bovino • Espetinho de frango • Espetinho de Coração • 
Linguiça Toscana Aurora • Pão de alho • Queijo coalho e muito mais

A d o t e  u m  a m i g o  n a  D V ZA d o t e  u m  a m i g o  n a  D V Z

Mais informações: Ligue ou156 3397-8900
www.prefeitura.sp.gov.br/covisa

A Raiva é uma doença fatal, 
que acomete todos os 

mamíferos, inclusive o homem. 

A vacinação contra raiva de cães
e gatos é a principal medida para o 

controle desta doença no meio urbano.

Cães e gatos saudáveis devem ser 
vacinados a partir dos 3 meses de 

idade e revacinados todo ano.  

Você é o responsável
pela saúde do
seu cão e gato

(*) Unidade de Vigilância em Saúde (UVIS)
(**) Divisão de Vigilância de Zoonoses (DVZ)

UVIS (*)

POSTOS PERMANENTES DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA EM CÃES E GATOS

DVZ (**)

Aricanduva

Butantã

Cidade Ademar
Ermelino Matarazzo
Freguesia do Ó
Guaianases

Itaim Paulista

TELEFONE

3397-8900

2692-1899
3721-7698/6939 (R.22)

5671-4224

2042-6018
3931-8811
2553-2833

2035-2027

ENDEREÇO

Rua Santa Eulália, 86 - Santana

Rua dos Trilhos, 869 - Mooca

Av. Caxingui, 656/658 - Caxingui

R. Maria Cuofono Salzano,185 – Jd. Sto. Antoninho 

R. Aurivercine Duarte de Oliveira, 50 – Ermelino Matarazzo
R. Chico de Paula, 238 – Freguesia do Ó

Rua Prof. Francisco Pinheiro, 179 - Guaianases

R. Ererê, 260 – V. Curuçá

ATENDIMENTO

2ª a Sáb.

2ª a 6ª

2ª a 6ª
2ª a 6ª

2ª a 6ª

2ª a 6ª

2ª a 6ª

2ª a 6ª

Lapa

Parelheiros

São Mateus

São Miguel

Vila Prudente

3816-1403/3816-1470

5920-2779

2013-1139

2031-5782

2063-4789

R. Sumidouro, 712 – Pinheiros

R. Cristina Schunck Klein, 23 – Parelheiros

R. Mauro Bonafé Pauletti, 199 – Jd. Três Marias

R. José Pereira Cardoso, 193 – V. Jacuí

R. Etorre Ximenes, S/Nº - Vila Prudente

2ª a 6ª

2ª a 6ª

2ª a 6ª

2ª a 6ª
2ª a 6ª

Jaçanã 2240-6868 R. Maria Amália Lopes de Azevedo, 3676 – Jaçanã 2ª a 6ª

F: 2068-1854 e 2387-4184 
9 9918-9517 R. Bom Pastor - 5o a.- Ipiranga

ACESSE:  WWW.VIVENCIAS.TUR.BR

15 ANOS DE 
VIAGENS EM GRUPO

Passeios de 1 dia da VIVÊNCIAS TUR 
EM 2020 (AOS SÁBADOS)

21 DE MARÇO DE 2020
CUNHA COM 

LAVANDÁRIO - SP
Inclui: Ônibus executivo,lanche de 

bordo, almoço. Visita atelier de 
artesanato e visita ao Lavandário

Valor: R$ 249,00 à vista p/ pessoa 
ou 2 x R$ 125,00

INSCRIÇÕES
 PELO 

WHATSAPP: 
É MAIS 
RÁPIDO!

WHATSAPP:

RÁPIDO!

(11) 95584-9517 (Vivo)
WhatsApp
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Fundação Dorina Nowill celebra 74 anos
Por Alexandre Munck *

Em 11 de março de 1946, 
nascia a Fundação para o Li-
vro do Cego no Brasil: uma ini-
ciativa de mulheres lideradas 
por Dorina Nowill buscando 
ampliar o acesso de pessoas 
com defi ciência visual aos li-
vros em braile e à autonomia.

O que começou com uma 
transcrição manual de livros 
em braile para a criação de 
uma biblioteca se tornou uma 
instituição reconhecida inter-
nacionalmente. Com mais de 
70 anos de atuação, a Funda-
ção Dorina carrega o nome e 
o legado de nossa fundadora 
na luta pela autonomia e in-
clusão social de pessoas cegas 
e com baixa visão.

Hoje completamos 74 
anos de história com muito o 
que comemorar, desde políti-
cas públicas conquistadas até 
o impacto positivo gerado na 
vida de milhões de pessoas de 
todas as idades, por meio dos 
serviços especializados ofere-
cidos, da distribuição de livros 
em formatos acessíveis pelo 
Brasil e muitas  outras ações.

A Fundação em 2019
Foto da pedagoga Karina 

em atividade com o adoles-
cente João. Eles estão po-
sicionados ao lado direito 
da foto, ele sentado com as 
mãos apoiadas sobre uma 
mesa branca e ela sentada ao 
lado dele, com uma das mãos 
apoiadas sobre a mão dele. 
Ambos estão sorrindo, com a 
cabeça inclinada para a mesa. 
Sobre a mesa estão letras do 
alfabeto e peças coloridas de 
um mapa. Karina está com 
o jaleco da Fundação e João 
está de óculos, camiseta bran-
ca com letras vermelhas e blu-
sa de moletom cinza e azul. 

Somente no último ano, as 
realizações já foram grandio-
sas. O trabalho realizado por 
129 colaboradores, 348 volun-
tários, doadores e centenas 
empresas amigas e Parceiras 
de Visão resultou em cerca 
de 39 mil  atendimentos de 
pessoas cegas e com baixa 
visão e suas famílias na área 
de habilitação e reabilitação.

Além disso, mais de 15 mil 
profissionais foram sensibili-
zados a respeito da defi ciência 
visual e 116 pessoas foram qua-
lifi cadas e incluídas no mundo 
do trabalho. Realizamos tam-
bém o I Encontro com Edito-
ras, que contou com mais de 
150 profi ssionais do segmento 
para falar sobre a acessibilida-
de no mercado editorial.

Comemoramos o lança-
mento mundial do LEGO Brail-
le Bricks, recurso pedagógico 
inclusivo e inovador que já 
está transformando a alfa-
betização de crianças com e 
sem defi ciência visual. Nossa 
metodologia de capacitação 
de educadores já alcançou os 
estados de São Paulo e Bahia!

Na distribuição de livros 
acessíveis – atividade que ini-
ciou  o nosso trabalho -, mais 
de três mil instituições, esco-
las e organizações de todos 
os estados brasileiros foram 
beneficiadas com a produ-
ção e distribuição gratuita de 
milhares de livros  em braile, 
áudio e digital acessível. Os 
empréstimos de livros acessí-
veis somaram mais de 12 mil, 
tanto via Biblioteca Circulante 
do Livro Falado como em 
downloads pela Dorinateca , 
nossa biblioteca digital.

E, além de distribuir e em-
prestar, também promove-
mos a leitura acessível em 
todo o Brasil, por meio de um 
trabalho em rede, que conta 
com cerca de 900 profissio-
nais promotores de leitura 
parceiros. A Rede de Leitura 
Inclusiva  realizou 45 ações, 
entre elas, a segunda edição 

do Encontro Nacional da Rede 
de Leitura Inclusiva.

Novo ano, novos rumos
Foto da atual fachada da 

Fundação Dorina, com des-
taque para as cores amarela, 
cinza roxa, com o logotipo 
da Fundação e o número do 
prédio em relevos, fi xados na 
parede. de entrada.

Todos esses importantes 
resultados já seriam grande 
motivo de comemoração no 
dia de hoje. Mas ainda há 
outra razão para celebrar 
um novo ano na Fundação: a 
ampliação do horário de fun-
cionamento da nossa equipe 
de atendimento.

Neste mês de março, o 
atendimento espe-
cializado passou a 
funcionar em horário 
estendido, das 07h 
às 19h, de segunda a 
sexta-feira.

Queremos refor-
çar a possibilidade 
de ampl iação de 
atendimentos, be-

nefi ciando ainda mais pessoas 
com defi ciência visual e suas 
famílias, diminuindo o tempo 
de espera e fortalecendo ainda 
mais o pilar de habilitação e re-
abilitação, do qual a Fundação 
Dorina é pioneira no país.

Por tudo isso, queremos 
comemorar muito com todos 
os nossos queridos colabo-
radores, voluntários, conse-
lheiros, doadores, parceiros, 
patrocinadores e, especial-
mente, com as pessoas aten-
didas aqui! Feliz aniversário, 
Fundação Dorina!

*Alexandre Munck é 
Superintendente Execu-

tivo da Fundação Dori-
na Nowill para Cegos
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No passado, casas não tinham muros 
nem precisavam de garagem

O SPZS  está comparan-
do presente e passado, re-
lembrando fatos, mostrando 
como o crescimento desor-
denado da cidade responde 
por problemas da atualidade. 
Em nosso site, confi ra a com-
paração entre as imagens 
com efeito especial.  E mais 
novidades virão, aguardem!

Mais jardins, ruas de terra, 
pouco espaço para estacio-
namento de veículos. As ruas 
da São Paulo de antigamente 
eram mais abertas à interação 
entre vizinhos e com mais 
permeabilidade para as águas 
das chuvas. 

Mais do que isso, era uma 
cidade com muito menos car-
ros - hoje o total de veículos 
registrados na capital é maior 
que o número de habitantes 
daquela época: são 8 milhões 
de automóveis contra 6 mi-

lhões de habitantes em 1970. 
As fotos de uma vila em 

Mirandópolis mostram essa 
transformarção. A Rua Luís 
Augusto de Campos, na re-
gião da Praça da Árvore, ti-
nha aquele ar bucólico, com 
crianças brincando na rua, 
vizinhos conversando na por-
ta ou nos baixos muros de 
suas casas.  

No horizonte, os edifícios 
ainda não impediam a vista do 
céu. O cenário ainda aponta 
para a calmaria de um tempo 
em que o trânsito e a seguran-
ça urbana não povoavam as 
preocupações dos habitantes 
da mesma forma.

As calçadas eram bem es-
treitas - e continuam assim, 
indicando talvez uma falha no 
planejamento do loteamento 
local, mas ao mesmo tem-
po tinham regularidade - as 

constantes reformas foram 
alterando as características 
originais. Também a unifor-
midade das fachadas dos so-
brados, antes todos iguais, 
desapareceu por conta de 
reformas subsequentes. 

Em lugar de portões dos 
mais diferentes tipos, havia 
muretas baixas onde crianças 
e adultos se sentavam para 
observar o movimento.Um 
único poste pode ser visto, 
no fi nal da rua, à direita. Não 
se vê um único automóvel na 
rua toda. 

O morador Claudio Soares 
conta que reconhece várias 
pessoas na foto antiga, que 
não tem data precisa, mas é 
da década de 1960. “A senho-
ra na porta, á direita, é prova-
velmente a D. Sarah, que foi 
uma das primeiras moradoras 
e a primeira pessoa com um 

telefone aqui na rua. Ainda 
me lembro dela gritando o 
nome do meu pai, para aten-
der ao telefone lá”, relembra, 
ao ver a imagem. “Na porta, 
a senhora de branco, prova-
velmente é a D. Clélia (irmã 
da D. Sarah)”, diz ele, que 
ainda vive ali. “Nesta época 
todas as casas tinha um pé de 
azaléias no jardim da frente”, 
completa.

Mirandópolis
O bairro de Mirandópolis 

já aparece em mapas de 1914 
da cidade de São Paulo, em-
bora ainda com poucas ruas 
defi nidas. 

Resultou do loteamento 
de terras de um nome bas-
tante famoso em toda região, 
Antonio Cantarella, que tam-
bém detinha muitas áreas por 
toda região mais ao sul, no 
Jabaquara. 

Casas de repouso

Resp. técnica:  Dra. Alessandra M. Takaki - CRO 72928
Resp. legal: Dra. Eliane Takara - CRO 748-856

R. Dr. Isaias Salomão, 81
ao lado do metrô Saúde

 

Fones: 5594-0135 e 2359-4441

Nova técnica permite uso de aparelho 
ortodôntico “invísível”

CORRIJA SEU SORRISO!

Venha
conhecer R. Dr. Isaias Salomão, 81 ao lado do metrô Saúde

Resp. legal: Dra. Eliane Takara Takatuka- CRO 74856

Serviço diferenciado 
de assistência 
com um simples 
toque de botão 

- Enfermagem
Permanente
- Assistência Médica
- Nutricionista 
- Fisioterapia (opcional)
- Vagas para 
ambos os sexos
- Hospedagem 
defi nitiva ou periódica

Fone:
5017-8320

CASA DE REPOUSO TRÊS CORAÇÕES

Onde o amor e o 
profi ssionalismo 

se encontram

R. dos Cambuis, 183
(ENTRE AS ESTAÇÕES CONCEIÇÃO E JABAQUARA DO METRÔ)

OdontologiaPsicologia

Para anunciar

no SP Zona Sul

Online e Impresso

F: 5072-2020

9 8216-2837

APARELHOS AUDITIVOS

•Aparelhos Auditivos
•Baterias e Consertos 
•Tampões de Natação e Antirruído

CARTELAS DE BATERIAS
PREÇO PROMOCIONAL

R$ 9,00

Av. Onze de Junho, 357 - V. Clementino 
Tel.: 3211-7105 - WhatsApp: 96353-1435
www.centroauditivoaudifone.com.br

AVALIAÇÃO 
SEM 

COMPROMISSO

Audição

Estética e Saúde

PSICOLOGIA CLÍNICA
PSICANÁLISE

Av. Diederichsen, 1243 - sl 3 próx. metrô Conceição

9 9222.2771

- Psicologia Individual:
  Crianças, Adolescentes
  e Adultos
- Terapia Cognitivo e 
Comportamental
- Terapia de Casais
- Avaliação Psicológica
- Psicodiagnóstico
- Psicoterapia Breve

J.C. Salmerao - CRP 97.124
9 9222.2771 Agende sua

consulta

Outro grande proprietário 
de terras dessa região era a 
família Rocha Miranda e há 

especulações que o nome do 
bairro viria daí - Mirandópolis, 
a “cidade” dos Miranda. 
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“SEDE PRÓPRIA”

SOBRADO - JABAQUARA 
R$ 450 MIL

3 dorms, suíte, arms, 2 salas 
modernas, terraço fechado 

em vidro, acabto. refinado, lav, 
qtal, area verde nos fundos, 
coz. planejada, dep. emp. e
2 vagas gar.  REF  03-3448

EXCELENTE SOBRADO
V. GUARANI R$ 850 mil

3 suítes,sala grande, coz. 
planejada, repleto de arms, 

escritório, lav, qtal c/ churr, 200 
m2 de AU,2 vgs de automóvel, 
belíssimo acabamento em rua 

tranquila. REF.: 93-3124

APTO “REFORMADO” 
JABAQUARA  R$ 480 mil

03 dormitórios, suíte, todos 
com Armários,sala c/ sacada 
com vista para o Parque do 
Estado, cozinha planejada, 

todo REFORMADO, vaga de 
gar. e lazer.  REF.: 01-3175

lindo apto REFoRmado 
ao lado mEtRô

R$ 600 mil
Otimo apto com 2 dormitórios, 
sendo 1 suite, sala 2 ambs 
com sacada, cozinha, lavand, 
banheiros,  vaga de gar. e lazer. 
Preço de ocasião. Ref .:09-3556

apto JaBaQUaRa
R$ 400 mil

Próx. metrô, EXCELENTE 
LOCALIZAÇÃO, 3 dorms, SU-
ÍTE, repleto de arms, sala c/ 

sacada, cozinha americana c/ 
ae , cond. R$ 420,00, e 1 gar. 

para auto.  REF.: 07-3318

SoBRado 3 doRmS 
JaBaQUaRa  R$ 550 mil
Prox. Ao Metrô com 3 dorms, 
1 suíte, terraço, copa/cozinha 

com armários, jardim de 
inverno, lavabo, quintal com 
churrasqueira, 4 vagas de 

garagem.Ref.: 15-2959

Ótimo SoBRado
Vila GUaRani

R$ 530 mil - mEtRô
Bem próx. ao Metrô .2 dor-
mitórios , + 2 dormitórios na 
parte de baixo, sala, coz, 2 
banhs, quarto de emp. e 2 

vagas de gar.  REF.: 05-3412

apto pRÓx. mEtRô 
JaBaQUaRa $ 370 mil

10 min. a pé p/ o Metrô, 2 
dorms c/ armários, sala , coz. c/ 
armários, banh, acabto em por
celanato e madeira, garagem, 
Òtimo localização e bom para 
investimento!. REF.: 08-3703

Ótimo SoBRado, a
5 min. a pÉ do mEtRô 

ConCEiÇÃo SÓ R$450 mil  
2 dorms c/ arms, sala p/ 2 

ambs, terraço, AS, garagem. 
Muito bem localizado, próximo 
a todo comércio local, agende 

uma visita!. REF.: 11-3728

SoBRado
mEtRô SÃo JUdaS

R$ 690 mil
Excelente imóvel à 10 minutos 

a pé do Metrô, em amplo 
terreno com 10 metros de 

fachada, 3 dormitórios, com 
armários, terraço, sala 2 

ambientes, cozinha, quintal, 
quiosque com churrasqueira, 
4 vagas de garagem, portão 

automático, ótima localização.  
Oportunidade! REF.: 11-3677 

BElÍSSimo SoBRado
mEtRô - JaBaQUaRa 

“R$ 800 mil”
3 dorms, ste,c/ arms, sala

2 ambs,lav, coz. c/ arms,qtal 
c/ churr, dep. emp,entrada 
lateral,2 vagas com portão 
automatico. Ref 03-3615

CaSa tÉRREa – Vila Sta 
CataRina R$ 460 mil
2 dormitórios, sala de estar, 

jantar, cozinha, quarto de em-
pregada, lavanderia, quintal , 
6 vagas de garagem , terreno 

de 10 x 25. Oportunidade .  
REF.: 10-1181

CASA TÉRREA
Jd. pRUdênCia

R$ 450 mil
3 dormitórios, sala ampla, 

cozinha, banheiros,lavanderia 
, quintal e garagem para 2 

automóveis em um terreno de 
5x30. Ref 06-5000

apto ao lado aV. 
BQ. SaúdE R$ 350 mil 
Apartamento muito bem locali-
zado, 1 dormitório amplo, sala 
2 ambientes, cozinha, banheiro, 
área de serviço e garagem. Oti-
ma oportunidade. REF.:04-3628

SoBRado mEtRô  
JaBaQUaRa CidadE 
VaRGaS R$ 750 mil

Belissimo imóvel c/ 3 dorms, 1 
suíte, sala 2 ambs , lav, coz. c/ 
arms, despensa, dep. emp, gar. 
c/ 2 vagas cobertas c/ portão 

automático.  REF.:04-3759

apto BoCa do mEtRô 
ConCEiÇÃo–R$ 480 mil

2 dormitórios, suíte, com 
armários, sala, cozinha com 
armários, 2 banheiros lazer 
com piscina, churrasqueira, 

salão de festas. Ref  08-3702

opoRtUnidadE CaSa 
tÉRREa mEtRô 

JaBaQUaRa R$ 650 mil
Ótima localização, c/ 2 dorms, 
sala 2 ambs, coz, AS, quintal, 
dependência de empregada 
e 2 vagas de garagem, p/ 
reforma. REF.: 04-3773

SoBRado  mEtRô 
JaBaQUaRa CidadE 

VaRGaS R$ 1.200 mil
3 dorms, ste, sala 2 ambs lav, 
coz c/ arms, estúdio musical c/ 

wc, saída para duas ruas,
3 vagas de gar. e portão 

automático. REF.: 11-3731
apto BoCa do mEtRô 
ConCEiÇÃo (BCo itaú)

SÓ  R$ 340 mil
 2 dormitórios, armários, sala 

2 ambientes, cozinha com 
armários, reformado, condo-
mínio R$ 250,00.   Muito bom 

negócio. REF.: 05-3651

pto paUliSta/ ExCEl. 
CaSa tÉRREa 

Terreno de 750 m2, casa com 
3 dormitórios , sala , copa, 
cozinha, lavanderia, 7 vagas 
de garagem. Aceita imóvel casa

ou apto. “URGENTE” Otima 
oportunidade. Ref  09- 2622

ExCElEntE SoBRado 
V.GUaRani R$ 350 mil
2 dorms, sala, cozinha, lavan-

deria, ótimo terraço. Ótimo 
imóvel muito bem localizado 
próximo do Metrô, bom para 
investimento. REF.: 08-3779

ExCElEntE  apto 
mEtRô JaBaQUaRa

R$ 300 mil Com 2 VaGaS
2 dormitórios, sala 2 ambien-
tes, cozinha, area de serviço, 
2 vagas de garagem. Ótima 
oportunidade!  REF.:08-3774

CaSa tÉRREa pRox. 
mEtRô alto do 

ipiRanGa - R$ 800 mil
Funciona Pet Shop no local, 

ótimo para renda, com 2 
dormitórios, sala, cozinha, 

banheiros,vaga de  garagem. 
Ref 08-3794

apto mEtRô
SÓ  R$ 350 mil

Otimo apto com 2 dormitórios, 
sendo 1 suite, sala 2 ambien-

tes com sacada, cozinha, 
lavanderia , banheiros,  vaga 

de garagem e lazer. Preço
de ocasião. Ref .:07-3525

SoBRado Vila GUaRani 
R$ 430 mil

Travessa da Av Leonardo da 
Vinci, 2 dormitórios, suíte, 
terraço, sala 2 ambientes,
lavabo, cozinha, área de 
serviço e garagem. Próx.
ao Metrô.   REF.: 05-3782

CaSa tÉRREa
V. GUaRani R$ 510 mil

PARA RENDA - Prox. Metrô 
Conceição e Jabaquara, 2 
dormitórios, sala, coz, dep. emp, 
quintal e 2 vagas de garagem. 
Muito bom para investimento, 
fácil locação. REF.: 09-3683

apaRtamEnto 3 doRm.
SÓ R$ 320 mil 

Vila Fachiuni, com 3 dormitó-
rios, revers., sala com sacada, 

cozinha, vaga de garagem, 
60 m2 úteis, muito bem 

localizado. REF.:09-3745 

apaRtamEnto
Vila GUaRani
SÓ R$ 299 mil 

Fácil acesso, a 800m do metrô 
Jabaquara com 2 dormitorios, 

sala, cozinha com arms, e  
garagem.  Ref.  09-3810

SoBRado dE Vila
R$ 420 mil- opoRtUnidadE
Próx. do Metrô , muito bonito, 2 
dormitórios, suíte com armários, 
terraço, sala 2 ambientes, cozi-
nha com armarios, quintal, area 
de serviço, garagem com portão 

automatico.  REF.: 04-3634

apto pRox. mEtRô 
JaBaQUaRa SÓ R$ 280 mil
2 dorms com ars, sala 2 ambs, 
cozinha com armários, área 
de serviço, vaga de garagem, 
playground, salão de festas, 
portaria 24 horas, prox. comer-
cio e mercados.  REF.: 05-3512

apto ConCEiÇÃo 
“ BoCa do mEtRô” 

R$ 235 mil
Muito bem localizado com  

dormitório,  sala, cozinha com 
armários, banheiro, condomí-
nio baixo só R$ 180,00. Ótimo 

negócio! Ref  09-3706

otimo apto mEtRô 
ConCEiÇÃo R$ 920 mil 
3 dormitórios, sendo 1 suíte, to-
dos com armários, sala ampla, 
cozinha com armários, área de 
serviço, 2 vagas de garagem. 
Area útil de 102m2. Bem locali-
zado, tudo perto! REF.: 09-3797

CaSa tÉRREa R$ 730 mil 
Vila GUaRani

Terreno (8x31), 3 dormitórios, 
sala ampla, lavabo, copa 
cozinha, quintal, entrada 
lateral e duas vagas de 

garagem. Òtimo para renda. 
REF.: 08-3798

apto– R$ 430 mil
ao lado do mEtRô

No Jabaquara com 2 dormi-
tórios, com armários, sala 
2 ambientes, cozinha com 
armarios, área de serviço e 

garagem. Otimo para moradia 
ou renda.  Ref  05-3668

BEla CaSa tÉRREa
R$ 470 mil - mEtRô 

JaBaQUaRa
Bairro residencial, casa aconche-
gante,2 dorms, banh, sala, coz, 
lavand. coberta, isolada, c/ 2 vagas 
e jardim. Muito bem localizado! 

Fácil acesso!  REF. 05-3065

apto REFoRmado 
JaBaQUaRa  R$ 315 mil

Próx. do Metrô Jabaquara, 
com 2 dorms, arms, coz. com 
arms, sala 2 ambs, sacada, 2 
banheiros e gar. demarcada, 
cond. com lazer total.Portaria 

24 horas REF.: 04-3612

apto 3 doRm.
mEtRô JaBaQUaRa

SÓ R$ 310 mil    
3 dorms com arms, sala para 2 
ambs, coz. com AE´s, vaga de 
gar, cond. baixo, Salão de festas, 
play g, portaria 24 horas, etc. 
Oportunidade. REF.: 11-3272

apto mEtRô 
JaBaQUaRa  R$ 685 mil
REFORMADO, com 3 dorms 
c/ arms, sala 2 ambs,cozinha 
com Arms, lavand, ensolara-
do, lazer completo e garagem 

para 2 autos. Òtimo custo 
benefício. REF.:71-3072

SoBRado a 7 min. mEtRô 
ConCEiÇÃo  R$ 440 mil 
EXCELENTE NEGÓCIO ! Próx. 
À Acad. Classe A com 2 ótimos 
dorms c/ arms, sala coz. ampla, 
2 banhs, quarto de empregada 
vagas de garagem cobertas, óti-
ma localização. REF.: 06-3493

opoRtUnidadE 
SoBRado REFoRmado 

Cid. VaRGaS R$ 750 mil 
3 DORMITÓRIOS, Ste, comp. 
com arms, SALA de estar, sala 
de jantar, coz. planej, lavand, 
sala de TV, qtal c/ churr, e 2 va-
gas de garagem. REF.: 09-3753

apto - na Vila GUaRani 
R$ 370 mil 

Ótima localização, 2 dormi-
tórios, sala, cozinha, com 

armários e garagem. Próximo 
ao comércio local, excelente 

moradia. Ref.: 05-3783

CaSa tÉRREa pRÓx. 
mEtRo SÓ R$ 680 mil

Oportunidade, muito bem loca-
lizado com 3 dormitórios, sala, 
cozinha, quintal, terraço com 
churrasqueira,  jardim e duas 

vagas de garagem. URGENTE   
REF : 02-3610

tERREno dE 640 m2  
mEtRô JaBaQUaRa

R$ 1.180 mil
A duas quadras do Metrô, Excel. lo-
caliz., c/ casa térrea, 5 dorms, sala 
ampla, copa, coz, vaga p/ vários 
autos, enorme  qtal. Oportunidade 

p/ investimento!  REF.: 08-3534

apto  CoBERtURa  
mEtRô  R$ 900 mil 

Metrô Conceição, ótimo apto, 
3 dormitórios, suíte, amplo 

living, cozinha com armários, 
churrasqueira e garagem. Pró-
ximo ao comércio, excelente 
localização!.  REF:12-3836

ExCElEntE SoBRado 
ComERCial pRox. 
mEtRô R$ 800 mil

Vila Guarani, para residência 
ou comercio, 3 dormitorios, 2 
salas, 2 banheiros, cozinha, 

garagem, quintal. Ótimo inves-
timento.  REF.: 12-3837

apto JaBaQUaRa R$ 375 mil
Cidade Vargas, 2 dormitórios 
com armários, sala 2 ambien-
tes com sacada, cozinha com 

armários, lavanderia e vaga de 
garagem. Lazer completo, 60 
m2 úteis, pronto para mudar, 

VAGO. REF.: 12-3818

SoBRado
mEtRo JaBaQUaRa

R$ 415 mil
2 dormitórios, ótima sala, 

cozinha com armários,
quintal amplo, lavanderia e 

garagem. Ótima oportunidade 
REF.: 09-3811

SoBRado pRox. mEtRô 
R$ 400 mil 

Na Cidade Vargas com 3 dor-
ms, sala 2 ambientes, cozinha 
com forno a lenha, lavanderia 
e 4 vagas de garagem. Ótimo 

investimento para locação.  
REF.: 11-3732  
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Experiência e Tradição

na Locação

e Administração de Imóveis

SEDE PRÓPRIA

AV. BOSQUE DA SAÚDE, 1842

Fone: 5585-2088
Horário 2a a 6a das 8:00 às 18:00 horas

Sábados das 9:00 às 13:00 horas

www.dinamarimoveis.com.br

CASAS TÉRREAS

APARTAmEnToS

SALÕES ComERCIAISSoBRADoS

SALAS

SÃo JUDAS
(+/-) R$ 800.00

SALÃO COM 60 

METROS E

1 BANHEIRO

VILA DA SAÚDE 
R$ 800.00 (Ao 

LADo Do PLAZA SUL)
SALÃO COM 25 

METROS E 1 BANHEIRO

JARDIm DA SAÚDE
R$ 600.00

SALÃO COM 40 

METROS E BANHEIRO

+ 1 QUARTINHO

AmERICAnÓPoLIS 
R$ 1.200.00

SALAS COM

90 METROS

E 1 BANHEIRO

VILA GUmERCInDo
R$ 2.300.00
SALÃO COM 65 

METROS C/MESANINO 
PIA DE COZINHA

1 DISPENSA 
E 1 ESCRITORIO

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 500.00
SALAS COM

20 METROS E

1 BANHEIRO

PRAÇA DA ÁRVoRE
R$ 900.00

2 SALAS COM 

BANHEIRO E

ÁREA LIVRE

VILA moRAES
R$ 1.200.00
2 SALAS COM

100 METROS E

2 BANHEIROS 

SÃo JUDAS

R$ 1.700.00 (PACoTE)

SALA COM 32 METROS  2 BANHEIROS COPA 1 VAGA

5 MINUTOS DA SÃO JUDAS

HIGIEnÓPoLIS
R$ 4.000.00
BOX MEDINDO 

6.5 X 8.5 METROS

VILA BRASILInA
R$ 300.00

1 DORMITORIO E 
BANHEIRO QUINTAL 

LATERAL

ÁGUA FUnDA

R$ 600.00

1 DORMITORIO COZINHA 

BANHEIRO LAVANDERIA 

QUINTAL

IPIRAnGA
(PERTo Do mETRo)

R$ 700.00
DORMITORIO COZINHA 

BANHEIRO AREA DE 
SERVIÇO E QUINTAL

JABAQUARA /
VILA CAmPESTRE

R$ 800.00
1 DORMITORIO GRANDE  
SALA GRANDE COZINHA 

BANHEIRO QUINTAL E 
AREA DE SERVIÇO

VILA BRASILInA

R$ 800.00

1 DORMITORIO SALA COZINHA 

BANHEIRO E AREA DE SERVIÇO

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 6.000.00 (ComERCIAL|)

3 DORMITORIOS COM 1 SUITE COM VARANDA SALA COZINHA COM AE 

2 BANHEIROS LAVABO DEPENDENCIA DE EMPREGADA QUINTAL FRENTE 

E FUNBDOS GARAGEM P/ 6 CARROS 320 METROS DE ÁREA CONSTRUÍDA.

JARDIm CAmPAnÁRIo

R$ 800.00

2 DORMITORIOS SALA COZINHA 

BANHEIRO LAVANDERIA COBERTA

IPIRAnGA
(PERTo Do mETRo)

R$ 1.000.00
1 DORMITÓRIO COZINHA 

BANHEIRO AREA
DE SERVIÇO

VILA BRASILInA

R$ 1.200.00

2 DORMITRIOS SALA 

GRANDE COZINHA 

BANHEIRO LAVANDERIA 

COBERTA QUINTAL 

GRANDE E GARAGEM 

COBERTA COM PORTAO 

AUTOMATICO

JARDIm DA SAÚDE

R$ 3.500.00

(PERTo Do PLAZA SUL)

3 DORMITORIOS 

COM 1 SUITE SALA 

2 AMBIENTES 

COZINHA BANHEIRO 

AREA SERVIÇO COM 

BANHEIRO 4 VAGHAS 

DE GARAGEM DEP 

EMPREGADA E QUINTAL

VILA mARIAnA

R$ 4.000.00  

(ComERCIAL)

4 DORMITORIOS SALA 

2 AMBIENTES COPA 

E COZINHA COM AE 

QUINTAL NOS FDS

COM BANHEIRO 

DISPENSA HALL 

CORREDOR COM

6 VAGAS DE CARRO

VILA mARIAnA
R$ 900.00

1 DORMITORIO SALA 
COZINHA BANHEIRO 

AREA SERVIÇO QUINTAL 
PEQUENO

VILA BRASILInA
R$ 1.000.00

1 DORMITÓRIO SALA 
COZINHA BANHEIRO 

AREA SERVIÇO COBERTA 
E QUINMTAL GRANDE

moInHo VELHo
R$ 1.200.00

1 DORMITORIO SALA 
COZINHA BANHEIRO 

AREA SERVIÇO E 
QUINTAL

SÃo JUDAS

R$ 1.500.00

2 DORMITORIOS

SALA COZINHA 

BANHEIRO AREA 

SERVIÇO QUINTAL

E GARAGEM

PARA 2 CARROS

JABAQUARA
V.CAmPESTRE

R$ 800.00
1 DORMITORIOGRANDE 

SALA GRANDE COZINHA 
BANHEIRO QUINTAL E 

AREA DE SERVIÇO

VILA PRUDEnTE

R$ 2.000.00

2 DORMITÓRIOS SALA COZINHA 

BANHEIRO LAVANDERIA QUINTAL 

GARAGEM.TODA REFORMADA

BoSQUE DA SAÚDE

R$ 1.200.00

1 DORMITORIO COM AE SALA 

COZINHA COM AE BANHEIRO AREA 

SERVIÇO 1 VAGA

IPIRAnGA

( PERTo Do mETRo IPIRAnGA)

2 DORMITORIOS SALA COZINHA 

BANHEIRO LAVANDERIA

CAmBUCI R$ 1.600.00

(PACoTE)

1 DORMITORIO COM AE SALA C/

SACADA COZINHA COM AE BANHEIRO 

AREA SERVIÇO GARAGEM

RUDGE RAmoS-SÃo BERnARDo CAmPo
R$ 3.200.00 (PACoTE)

SALÃO COM 175 METROS COM BANHEIRO E COZINHA

+ UM ASSOBRADADO COM 2 DORMITORIOS

SALA COZINHA BANHEIRO

VILA GUmERCInDo
R$ 1.500.00

2 DORMITORIOS SALA 
COZINHA WC QUINTAL 

GARAGEM

BoSQUE DA SAÚDE
R$ 1.600,00

2 DORMITORIOS SALA 
COZINHA WC QUINTAL 

GARAGEM

JARDIm DA SAÚDE PACoTE
R$ 1.700,00

2 DORMITORIOS COM ARMÁRIOS EMBUTIDOS SALA COM SACADA

 COZINHA COM ARMÁRIOS EMBUTIDOS ÁREA DE SERVIÇO COM ARMÁRIOS 

EMBUTIDOS GARAGEM COM 2 VAGAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
SOCIEDADE AMIGOS DA CIDADE VARGAS

Em conformidade com seu Artigo 30 (a) e Artigo 33 do seu Estatuto 
Social, ficam os senhores associados da Sociedade Amigos da Cida-
de Vargas, quites com suas mensalidades, pela Diretoria e Conselho 

convocados para participar da Assembléia Geral Extraordinária à ser 
realizada em sua sede social dia 22 de março de 2020, em primeira 

convocação às 10h00 e em seguida convocação (30) trinta minutos após, 
com as seguintes ordens do dia:

Aprovação de contas do excercício anterior (2019) conforme
art. 30 alínea “e”;

Colocar em votação as alterações do estatuto social abaixo
descritas conforme art. 30 alínea “a”;

1) Artigo 3 alínea “c” - Tranformar as títulos remidos em títulos
patrimoniais com obrigação mensal;

2) Artigo 4  20 - Permitir ao associado adquirir mais um
título patrimonial;

3) Artigo 65 - Alteração na quantidade de títulos patrimoniais
de 800 para 200 títulos;

Deliberar sobre a valor do título patrimonial de R$ 1.200,00
 (um mil e duzentos reais).

Deliberar sobre o aumento da contribuição mensal para R$ 200,00 
nos títulos familiares e R$ 120,00 nos títulos individuais.

São Paulo, 13 de março de 2020
Marcio Cesar Rocha

Presidente

ss

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - 2019
COOPERALDEIA – COOPERATIVA DE TRABALHO DA AREA TEXTIL, 

VESTUARIO, MODA, DECORAÇÃO E ARTESANATO.
CNPJ: 10.987.561/0001-80 - NIRE: 5400110821

O Presidente da Cooperativa em referência, Sra. APARECIDA ROBELIA OCTAVIO 
RAMOS, convoca todos os associados em condições de votar, (que para efeito de 

cálculo do quorum é de 15associados), para comparecerem à ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA, que fará realizar-se em sua sede social estabelecida  na Rua Jorge 
Rubens Neiva de Camargo, 228 Sala 24 – São Paulo - SP, às 09:00 horas do dia 

30 de Março de 2020,  em  primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) 
de seus associados; Caso este número não seja atingido, reunir-se-á em segunda 

convocação, às 10:00 horas com a presença da metade mais um de seus associados, 
ou em terceira e última convocação, às 10:30 horas com  a presença mínima de 

10 associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
1º)Prestação de contas dos órgãos de administração compreendendo: a) Balanço 

Geral do exercício de 2019; b) Demonstração de Sobras ou Perdas; c) Demonstração 
das Mutações do Patrimônio Liquido; d) Demonstração das Origens e Aplicações 
dos Recursos; e)Eleição de Diretor Financeiro; f)Notas Explicativas; g) Parecer do 

Conselho Fiscal; h) Relatório da Diretoria, documentos esses que estão à disposição 
dos associados, em sua sede social;

2º) Destinação das sobras apuradas no exercício (ou rateio das perdas); 
3º) Deliberação sobre reajuste da cota parte;

4º) Eleição Para Complementação do Cargo de;Presidente e Diretor Administrativo 
Financeiro

5º) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal; 
6º) Fixação dos valores dos honorários, ajuda de custo dos membros dos  órgãos de 

administração;
7º) Deliberação sobre o plano de trabalho formulado pela Diretoria atual para o exer-

cício de 2019. 
Por fim, resta expressamente consignado que, os associados interessados em serem 

candidatos a Cargos Eletivos deverão observar e cumprir todas as formalidades 
previstas no capitulo X do nosso Estatuto Social.

São Paulo, 13 de março de 2020.

APARECIDA ROBELIA OCTAVIO RAMOS.
Diretora Presidente

TOQUE JÁ!!!

Fone: 5072-9636
Whatapp: 99132-1189 

Teclado, Violão,
e outros.

Fácil e rápido.
Também 3a idade.

classificadOsclassificadOs

ORAÇÃO DAS 13 ALMAS
Oh! Minhas 13 Almas Benditas, sabidas e entendidas, a Vós peço pelo amor de Deus atendei o meu pedido. 
Minhas 13 Almas  Benditas, sabidas e entendidas, a Vós peço pelo sangue que Jesus derramou o meu 
pedido. Pelas gotas de suor que do seu sagrado corpo, atendei o meu pedido. Meu senhor Jesus Cristo, 
que a Vossa proteção me Cubra, com o vossos braços me guarde no Vosso Coração e me proteja com 
os Vossos Olhos. Oh! Jesus de Bondade. Vós sois meu advogado na vida e na morte, atendei os meus 
pedidos e livrai-me dos males e dai-me sorte na vida. Segui os meus inimigos, que os olhos do mal não 
me vejam, cortai as forças dos meus inimigos. Minhas 13 Almas Benditas, sabidas e entendidas, se me 
fizerem alcançar estas graças (pedem-se as graças), ficarei devoto de vós, mandarei publicar esta oração, 
mandando também rezar uma missa. Rezam-se 13 Pai Nosso e 13 Ave Marias.   E.T.H.

Passa-sE 
rOUPas Para 

fOra !

Tratar com Sueli
Fones : 11-5012-8149
Cel.: 11-96450-9510

Valor R$ 100,00
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Estações do ano serão 
explicadas em ofi cina
no Planetário Ibirapuera

•CULTURA

Por que acontecem dias 
e noites? Por que há épocas 
frias e outras mais quentes e 
chuvosas ao longo do ano? Es-
ses fenômenos astronômicos 
tão bem conhecidos empirica-
mente por qualquer cultura, 
ainda são muito pouco com-
preendidos. Em tempos de 
fake news e teorias sobre a 
Terra ser plana, fi ca ainda mais 
importante difundir esse tipo 
de conhecimento. 

E é o que vai acontecer na 
ofi cina Estações do Ano, no 
Planetário do Ibirapuera. 

Nela, serão reproduzidas 
as estações do ano usando 
maquetes interativas.

Com facilitação e coorde-
nação de Dinah Moreira Al-
len e  Micaela Gutman Salim, 
essa atividade é indicada para 
crianças já a partir de 5 anos e 
conta com 30 vagas gratuitas.

O encontro acontece em 
22 de março, domingo, das 

16h às 17h, no  Auditório da 
Escola Municipal de Astrofí-
sica (EMA). As inscrições são 
feitas no local do evento por 
ordem de chegada.

A Escola fi ca junto ao Plane-
tário, dentro do Parque do Ibi-
rapuera. Acesso pelo portão 
3 para carros (estacionamen-
to com Zona Azul) pela Av. 
Pedro Álvares Cabral, dentro 
do Parque Ibirapuera. Acesso 
mais próximo para pedestres 
pelos portões 9 e 10.Outras in-
formações: 2522 4669

Obras de Lasar Segall serão debatidas 
em encontros abertos ao público

Emigração, identidade, 
hostilidade, desamparo, to-
lerância, empatia: o espectro 
de temas que perpassam a 
vida e obra de Lasar Segall, e 
sua atualidade, dão margem 
a muita conversa. Conversar 
sobre trabalhos do artista e 
temas relacionados a eles é a 
ideia de projeto que o Museu 
Lasar Segall preparou para 
2020, com início programado 
para o mês de abril.

“Leituras de obras: Lasar 
Segall”, iniciativa da área 
educativa do museu, promo-
verá conversas públicas em 
meio ao circuito expositivo 
da instituição. Cada encontro 
vai propor a “leitura” de uma 
obra que integra o acervo, 
desdobrando suas possíveis 
relações com outras obras e 
produções do campo da arte, 
literatura e cultura em geral.

Com entrada gratuita e 
sugestão etária de 12 anos, os 
encontros acontecerão sem-
pre aos sábados a partir das 
15h, com duração estimada 
de 90 minutos. As turmas te-
rão até 20 participantes e as 
inscrições poderão ser feitas 
no local com antecedência de 
meia hora.

Calendário
Programada para o dia 

25/04, a primeira conversa 
pública do projeto abordará 
um conjunto de obras produ-
zidas por Segall já no fi nal de 
sua vida: a série de quadros 
Florestas, dos anos 1950. A 
série, que será exibida ainda 
este ano no âmbito da 34ª 
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Bienal de São Paulo, marca 
uma fase de aproximação do 
artista com a abstração.

O segundo encontro inte-
grará a programação da 18ª 
Semana Nacional de Museus 
– que acontecerá de 18 a 24 
de maio com o tema “Mu-
seus para a Igualdade: diver-
sidade e inclusão” – e será 
realizado excepcionalmente 
num domingo, dia 24/05. A 
conversa pública abordará 
uma das principais obras de 
Segall, que dialoga com o 
tema do entendimento mú-
tuo, cooperação e paz entre 
os povos proposto pela ação 
este ano: o quadro Navio de 

emigrantes (1939-41).
Até dezembro, o projeto 

“Leituras de obras: Lasar Se-
gall” promoverá um total de 
10 conversas públicas. 

Confi ra o calendário com-
pleto:

Encontro 1: Série Flores-
tas, 1956 | 25/04, às 15h

Encontro 2: Navio de emi-
grantes, 1939-41 | 24/05, às 
15h

Encontro 3: Pogrom, 1937 
| 27/06, às 15h

Encontro 4: Jovem de ca-
belos compridos, 1942 | 11/07, 
às 15h

Encontro 5: Mangue, 1929 
| 25/07, às 15h

Encontro 6: Menino com 
lagartixas, 1924 | 29/08, às 
15h

Encontro 7: Encontro, 
1924 | 26/09, às 15h

Encontro 8: Interior de 
pobres, 1921 | 24/10, às 15h

Encontro 9: Eternos cami-
nhantes, 1919 | 28/11, às 15h

Encontro 10: Aldeia russa, 
1917/18 | 12/12, às 15h

O Museu Lasar Segall fi ca 
na Rua Berta 111 - Vila Mariana, 
próximo às estações Santa 
Cruz e Vila Mariana do metrô 
(tem bicicletário). Telefone: 
2159-0400. Aberto de quarta a 
segunda, das 11h00 às 19h00. 
Entrada gratuita. 

“Eternos caminhantes” (Lasar Segall, 1919. Óleo sobre tela, 138 x 184 cm. 
Acervo Museu Lasar Segall – Ibram/Ministério do Turismo)


